FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold. Dette dokumentet er en generell funksjon, drift og
vedlikeholds veileder.
GARANTI
Unopax AS stiller garanti iht. kontrakt på konstruksjon
og utførelsen av fordelerskapet. (Unopax).
For at garantien skal gjelde, må anbefalingene i dette
FDV dokument være overholt. Ved feil eller mangler,
som ønskes utbedret på garantien, skal henvendelsen
rettes til UNOPAX AS før utbedringen foretas. Er feil
eller mangler utbedret eller forsøkt utbedret av andre
uten skriftlig avtale, bortfaller garantien.
UNOPAX FORDELINGSSKAP
Skapet er bygget opp av stålramme, med farget
herdet glassplate/dør i front. Bak glassplaten
sitter sisterne/vanntanken (Grohe, se egen FDV)
til toalettet. Over glass fronten sitter en eller to
glassdører som kan åpnes. Bak disse er det plass til
komplett vann- og varmefordelingen til hele boligen.
Skulle det oppstå en lekkasje fra sisternen (eller ev
fordelere), vil vannet renne ut under glassfronten og
være synlig på våtromsgulvet. Skjer dette fjernes
toalettet og glassfronten åpnes enkelt.
DEMONTERING AV GLASSFRONTEN.
Om det er bruk for service eller reparering av
sisternen, demonteres platen enkelt slik:
• Fjern boltene som fester toalettet, løft toalettet
forsiktig av å plasser det på mykt underlag.
• Løsne ringen rundt trykknappene. (Trykk ev lett
på glassplaten når du løsner ringene, for å fjerne
spenningen som får dem til å feste seg)
• Løft forsiktig glassdøren av og plasser den på
mykt underlag før du løsner glassfronten, plasser
glassfronten på mykt underlag.

Sisternen er klar til service eller utskifting uten at det
påvirker andre konstruksjoner.
Glassplaten, glassdøren m/trykknappene og toalettet
monteres igjen ved å følge punktene over i motsatt
rekkefølge.
GENERELL FORHÅNDSREGLER VED BRUK AV
UNOPAX.
Produktet skal brukes til kun det det opprinnelig
er designet til. Ingen elementer må utsettes for
unormale ytre påkjenninger. Dette være seg slag med
harde gjenstander eller materialer som kan skade
eller ripe overflatene.
GENERELL FORHÅNDSREGLER VED RENGJØRING
AV UNOPAX.
Elementer og overflater må kun rengjøres med
egnede rengjøringsmidler og metoder. Husk å følge
bruksanvisningen til produktene som blir brukt.
Glassfront/dører kan rengjøres med glass- eller
vindusvask. Tørk kantene med myk tørr klut.
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